
μεταξύ άλλων περιορισμούς στις μετα-
κινήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων, πε-
ριορισμούς του δημόσιου φωτισμού για
την εξοικονόμηση ενέργειας. Είπαμε, μι-
λάμε για την προετοιμασία του ελληνι-
κού κράτους να αντιμετωπίσει μια
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τώρα εί-
μαστε ακόμα μια ωραία ατμόσφαιρα...
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ΑΝΤΑΡΤΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, ΒΑΛΕ 
ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΤΗ 
Η Αυγή εξυμνεί τα σούπερ μάρκετ Σκλα-
βενίτη κι εμείς αντιγράφουμε με τρεμά-
μενο χέρι: «Την ίδια ώρα που τα κανάλια
έφτιαχναν σκηνικά τρόμου, με επιχειρή-
σεις που κλείνουν κι επιχειρηματίες που
μεταναστεύουν, την ίδια ώρα που επι-
χειρήσεις απειλούσαν μεροκαματιάρη-
δες, ο Σκλαβενίτης είπε Όχι στον
δωσιλογισμό τού σήμερα. Μπράβο του».
Μπράβο, λοιπόν, στο αγνό αφεντικό που
κάνει τους αριστερούς περήφανους και
τους δίνει την ευκαιρία να κυλιστούν
στο βούρκο χωρίς ενοχές. Μπράβο και
στους αριστερούς που δεν έχουν αγκυ-
λώσεις κι αναγνωρίζουν τους προκομμέ-
νους εργοδότες που κρατάνε ψηλά το
λάβαρο του πατριωτισμού.
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ΟΈρι γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα. Από τότε μέχρι σήμερα
ζει στην Κυψέλη. Είναι είκοσι χρόνων, αλλά έχει ήδη προλάβει

να κάνει πέντε έξι σκατοδουλειές. Ξεκίνησε να δουλεύει το 2009
κι όλα τα αφεντικά τού έλεγαν πάντα τα ίδια: «οι μισθοί στην Ελ-
λάδα είναι πολύ υψηλοί, γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο
και σε λίγο θα γίνουμε Αλβανία». Ο Έρι δεν έχει πάρει ποτέ πάνω
από 15 ευρώ μεροκάματο, ούτε στο περίπτερο, ούτε στο μανά-
βικο, ούτε στο φούρνο, ούτε στο συνεργείο, ούτε στην αποθήκη.
Και ξέρει ότι ούτε ο πατέρας του ούτε η μητέρα του που μια ζωή
τους θυμάται να δουλεύουν, έχουν βγάλει πάνω από 600 ευρώ το
μήνα· με δεκάωρο, εφταήμερο, εννοείται. Γι' αυτό κι όταν ακούει
ότι η βασική αιτία της κρίσης είναι το αυξημένο κόστος εργασίας
κι η καλοπέραση των προηγούμενων δεκαετιών, νιώθει να τον προ-
σβάλουν ξανά και ξανά.

Ο Έρι δεν τα έχει βάλει με την κρίση, δεν έχει μελαγχολία όπως οι
περισσότεροι συνομήλικοί του, δεν σκέφτεται να πάει στην Αγγλία
για μεταπτυχιακό και να μείνει εκεί· για να βρει τη ζωή που του
αξίζει. Άλλωστε, ο Έρι εκτός από λεφτά, δεν έχει ούτε χαρτιά. Δεν
μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να κάτσει εδώ και να ιδρύσει start up
για να αρέσει στην Καθημερινή, δεν μπορεί να περιμένει να φτιά-
ξουν τα πράγματα για να τακτοποιηθεί. Μπορεί μόνο να τρέχει για
ένα κωλομεροκάματο, να διαπραγματεύεται με το κάθε αφεντικό
για τα ένσημα που τόσο χρειάζεται για να ανανεώσει την άδεια πα-
ραμονής, να αγχώνεται για το τι θα κάνει σε περίπτωση που αυτός
ή κάποιος από τους γονείς του αρρωστήσουν. Γιατί η οικογένεια
του Έρι δεν έχει 20.000 στην τράπεζα για μια ώρα ανάγκης, δεν θα
προσλάβει «μια γυναίκα» να φροντίζει τον άρρωστο, δεν έχει καν
αυτοκίνητο για να πάει γρήγορα στο νοσοκομείο. 

Με άδειες τσέπες, άγχη, φόβους, βρισίδια με τους ρατσιστές στην
πλατεία, σπρωξίματα με τους μπάτσους σε κάθε προσαγωγή -γιατί
δεν φτάνει που δεν έχει μπλε ταυτότητα, ο Έρι αράζει στο παρκάκι,
πίνει κανέναν μπάφο, χορεύει και κάνει πολλή φασαρία, ρε παιδί
μου- κυλάει η καθημερινότητα του Έρι. Αλλά ο Έρι δεν μυξοκλαίει,
δεν πενθεί για τη ζωή που δεν έζησε, δεν προβληματίζεται μήπως
τελικά όντως έχουν δίκιο τα αφεντικά κι οι εφημερίδες για το πόσο
υψηλοί είναι οι μισθοί. Γιατί ο Έρι θυμάται. Θυμάται τον πατέρα του
να δουλεύει 12ωρο και να το βουλώνει όταν το αφεντικό του έλεγε
«ή παίρνεις το εικοσάευρο ή φωνάζω τους μπάτσους». Θυμάται τη
μητέρα του να να πλένει χιλιάδες σκαλιά -όταν είχε πάει με το σχο-
λείο στο Ναύπλιο, είχε κάνει εμετό μόλις είδε το Παλαμήδι και κα-
νείς δεν καταλάβαινε «τι έπαθε το παιδί»- και πάντα να πρέπει να
πλύνει μερικά ακόμα για να βγει το νοίκι. Και δεν θυμάται καμία
εποχή ευημερίας, ξεγνοιασιάς και σπατάλης.

Ο Έρι δεν έχει κοινό παρελθόν ούτε κοινές αναμνήσεις με τη μεσαία
τάξη.
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κόστος εργασίας: 


